
Então, 

acesse o site  

www.funsejem.org.br 

agora mesmo 

e participe da nossa 

pesquisa.

É 

necessário 

login e senha.

funsejem@funsejem.org.br

TEL: 11 3224-7300 

(de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h30,  

aceita chamadas a cobrar)

A Funsejem quer saber. Você teria interesse 

na nova modalidade superagressiva?

Para facilitar, 
clique  

diretamente
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Ligue para a Funsejem e esclareça suas dúvidas: (11) 3224-7300, 

de segunda a sexta, entre 8h e 17h30 (a linha aceita chamadas a cobrar)

SAIBA MAIS

S er ou não ser superagressivo? Eis a questão, feita por uma pesquisa da Funsejem em 

seu site, ao longo de abril, para saber quantos participantes estariam interessados 

na nova modalidade a ser lançada. Dos respondentes, a maioria afirmou que sim, 

investiria seus recursos neste perfil, que será o mais arrojado do sistema Multicotas 

com, no mínimo, 30% e, no máximo, 50% dos recursos alocados em aplicações de 

renda variável, ou seja, de risco (Ex.: ações em bolsa).

Como a pesquisa já identificou um patrimônio mínimo para a abertura da 

carteira, o próximo passo é aguardar o início do novo perfil, já pré-aprovado pela 

Previc - Superintendência Nacional de Previdência Complementar e pendente apenas 

da aprovação final, prevista para maio.

Você saberá desta confirmação pelos nossos canais de comunicação. Enquanto isso, 

leia mais sobre o assunto no especial de capa que preparamos para esta edição.

Superagressiva:  
está chegando

Empréstimo: como fazer?
Pensando em um empréstimo? Veja como é fácil.

Para ter direito: basta ter contribuído para o plano nos últimos 12 meses.

Para requerer: basta retirar e preencher um formulário disponível no site www.funsejem.org.br e nos 
canais de DHO de sua empresa. Em seguida, entregue-o ao DHO.

Quanto solicitar: no mínimo, um salário mínimo. O valor máximo equivale a 100% do saldo de 
participante mais um porcentual do saldo da empresa a que o funcionário teria direito em caso 
de resgate. Este porcentual você encontra na área de livre acesso do site, no link Empréstimo.

Quanto pagar: a taxa de juros equivale ao IGP-M dos últimos 12 meses mais 5% ao ano, ou 
Selic mais 4% ao ano, o que for maior. Nos últimos nove meses, a taxa tem sido de 1,03%.

Em quantas vezes pagar: em até 36 vezes, via desconto em folha. 

Como acompanhar: pelo site, na área restrita, acessada com login e senha.
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OPINIÃO

O jornal da Funsejem – Fundação Sen. José Ermírio de Moraes, Futuro, é uma publicação bimestral 
distribuída a todos os fun cionários do Grupo Votorantim participantes do plano de previdência 
da Funsejem.
Presidente do Conselho Deliberativo: Nelson Koichi Shimada Presidente do Conselho Fiscal: André 
Monteiro Diretor-Superintendente: Paulo Roberto Pisauro Diretores: Gilberto Lara Nogueira, Paulo 
Prignolato e Sidney Catania Gerente de Previdência Privada: José Serafim de Freitas Coordenação geral 
e jornalista responsável: Cintia Santos, MTb nº 31.062 Reportagem: Cássia Calzolari Projeto Gráfico: 
Arbore Comunicação Empresarial Fotografia: Arquivo Funsejem e pes-

soal Impressão: Nywgraf Tiragem: 34.500 mil exemplares. Distribuição 
interna e gratuita. Esta edição foi impressa em papel Couché Lumimax 

Matte 115g/m2, produzido pela Fibria Celulose S.A.

CARTAS

Mande suas dúvidas, sugestões, críticas e  
elogios para a Funsejem. 

Praça Ramos de Azevedo, 254 – 1º andar 
CEP 01037-912 – São Paulo, SP. 

Escreva no envelope: “Carta para o Jornal Futuro”.

E-mail: funsejem@funsejem.org.br
Site: www.funsejem.org.br - Fale com a Gente

Tel: (11) 3224-7300 (aceita chamadas a cobrar)

Fax: (11) 3224-7023 

FUNSEJEM EM NúMEROS

Benefícios concedidos

Aposentadoria, pensão, 
resgate, benefício por 
morte e invalidez

R$ 3.291.635,04

março de 2010

Contribuições ao plano

Dos funcionários R$ 3.335.847,49

Das empresas R$ 2.354.788,16
Gestão conservadora

Gestão agressiva

Investimentos:  
alocação por gestor

em milhões R$
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R$ 194.604.702,91

R$ 360.769.268,12

Investimentos: desempenho

Fundos e 
carteira 
Funsejem

Gestão 
agressiva

Gestão 
conservadora

2,23% 0,83%

Empréstimo
Juros Concessão

1,03% R$ 709.156,61

Investimentos: 
alocação por gestão

119.164.390

BNP

129.836.579

Bradesco

117.804.136

Funsejem
Títulos

Funsejem
Empréstimos

43.151.616

7.635.454

137.781.797

Participantes

Ativos e afastados contribuintes 23.914

Suspensos 3.214

Aposentados e pensionistas 326

Autopatrocinados e diferidos 406

Expatriados 16

Total 27.876

E stá quase lá. O novo regulamento do Votorantim Prev foi 

pré-aprovado pela Previc – Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar. Isso significa que as novidades já 

começam a ser organizadas para a entrada em prática.

A de maior impacto é, sem dúvida, a modalidade supe-

ragressiva, tema da matéria de capa desta edição. Criada para 

atender os pedidos de participantes com maior apetite pelo 

risco financeiro, entrará em cena assim que receber a aprovação 

final da Previc.

A previsão é de que isso aconteça em maio. Por isso, ao 

longo de abril, a Funsejem preparou uma enquete no site para 

levantar o interesse dos participantes e ter ideia de um patrimô-

nio inicial a ser trabalhado. A resposta foi bastante positiva. 

Agora, é segurar um pouco mais a expectativa e aguardar.

“Gostaria de parabenizar a Funsejem pelo 

trabalho que vem realizando”. 

Jobson Penha da Silva, CBA –  
Alumínio/SP.

“Quando poderei aumentar o percentual de 

contribuição mensal?”

Adriano Ruiz, Fibria –  
Três Lagoas/MS.
Resposta: Você pode alterar a contribuição a 

qualquer momento, desde que por, no máximo, 

duas vezes no ano. Para isso, basta preencher o 

formulário de alteração disponível nos DHOs e 

no nosso site. Depois de preenchido e assinado, 

entregue-o ao DHO de sua unidade de trabalho, 

para que sua empresa providencie o novo desconto 

em folha, já no mês seguinte. 
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INVESTIMENTOS

Modalidades em equilíbrio

O

Rendimento acumulado: últimos 12 meses

Rendimento mensal: últimos 12 meses

Rendimento 24 meses: abr/08 a mar/10

18,00%
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2,00%

1,00%

0,00%

-1,00%

30%

15%

0%
conservadora moderada agressiva

22,82% 21,47% 21,17%

16,38%

1,64%

conservadora moderada agressiva

9,64%

0,82%

12,48%

1,10%

2,20%

1,64%

0,82%

0,82%

1,51%
1,10%

 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/08 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10

 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/08 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10

s últimos rendimentos apurados em março 

aproximaram as três modalidades de in-

vestimento da Funsejem no resultado acumula-

do do ano. Depois de variarem 0,82%, 1,51% e 

2,20% no último mês, conservadora, moderada 

e agressiva acumularam 2,24%, 2,41% 

e 2,60%, em 2010.

O equilíbrio, na verdade, ocorre 

depois de um início de ano em 

baixa para as modalidades de 

risco, moderada e agressiva, 

que renderam apenas 0,04% 

e -0,65%, em janeiro, contra 

0,74% da conservadora.

No acumulado dos últimos 24 

meses, as modalidades também não 

se distanciam muito, como mostra o gráfico 

Agressiva e moderada destacam-se, porém, 

nos últimos 12 meses. Enquanto a conservado-

ra acumulou 9,64% no período, a moderada 

e a agressiva acumularam 12,48% e 16,38%, 

respectivamente.

abaixo, já que o período compreende não ape-

nas bons resultados, mas também as quedas 

decorrentes da crise financeira de 2008.
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CAPA

Superagressiva: 
cresce a expectativa 
OPesquisa identifica 

um patrimônio 
suficiente para a 

abertura da carteira 
aos interessados na 

nova modalidade

lançamento da modalidade superagressiva 

passou por uma nova etapa em abril. Nesse 

mês, a Funsejem promoveu uma pesquisa entre 

os participantes para saber se o total de interes-

sados no novo perfil somaria um patrimônio 

mínimo para a abertura da carteira.

As respostas foram dadas pelo site, por 

meio de uma enquete colocada na área restrita, 

acessada com login e senha. Dentre os que 

responderam, a maioria afirmou ter interesse 

na modalidade, o que gerou quantia suficiente 

para o início do perfil.

A próxima fase, a do lançamento oficial, 

depende da aprovação do novo regulamento 

do Votorantim Prev, pela Previc – Superinten-

dência Nacional de Previdência Complementar. 

A previsão para que isto aconteça é maio, mês 

em que a Funsejem já iniciaria o processo de 

formalização das opções dos participantes, de 

duas maneiras:

1) Formulário: disponível nos canais de DHO 

das empresas patrocinadoras e no site www.

funsejem.org.br, no link Formulários, que 

fica logo na primeira página. Ele deve ser 

preenchido, assinado e enviado para a 

Fundação por fax (11 3224-7023), email 

(funsejem@funsejem.org.br), malote ou 

Correios (Praça Ramos de Azevedo, 254, 1º 

andar, São Paulo/SP – CEP 01037-912).

2) Área restrita do site: acessada 

com login e senha que 

o próprio participante 

cadastra (veja como na 

Superagressiva, será que devo?
A modalidade superagressiva tem por objetivo superar, no longo prazo, 
o retorno obtido por outras modalidades. Para isso, investe uma parcela 
maior do patrimônio (de 30% a 50%) em aplicações de renda variável, 
ou seja, de alto risco, como ações em bolsa. Esta modalidade é reco-
mendada para participantes cientes de que seus recursos podem sofrer 
grandes oscilações no curto prazo, e de que a mudança de modalidade 
no momento errado pode causar perdas irrecuperáveis. O participante 
superagressivo, por ter foco no longo prazo, sabe esperar a recuperação 
do mercado sem se desesperar. Ele assume o risco e eventuais 

perdas em busca de seu objetivo.  
Pense nisso, antes de optar por 
esta nova modalidade.
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página 8). Nesta página individual, há um 

link exclusivo para mudança de perfil. Basta 

clicar na opção desejada para que a escolha 

seja computada via sistema.

É preciso saber
 Ao escolher a modalidade superagressiva, 

ao menos, 30% dos seus recursos e, no 

máximo, 50% serão obrigatoriamente 

alocados em aplicações de renda variável, 

ou seja, arriscadas, como ações em bolsa. 

Isso significa que mesmo em momentos 

de crise, propícios a rendimentos negativos, 

30% de seu saldo continuará no segmento 

de risco.

 Pelo regulamento do plano, é possível pedir 

mudança de perfil a qualquer momento. Ao 

fazê-lo, porém, lembre-se de que o proce-

dimento de alteração leva ao todo 60 dias. 

Se você, por exemplo, vier a solicitar uma 

alteração em julho, a Funsejem aplicará seus 

recursos na nova modalidade escolhida, 

em agosto, e o rendimento no novo perfil 

você terá em setembro. Fique atento, pois 

este prazo impossibilita a fuga de possíveis 

resultados negativos da superagressiva.

 A escolha pela modalidade superagressiva 

é livre (exceto para aposentados e pensio-

nistas), mas deve ser muito bem analisada 

pelos que estão prestes a sacar os recursos, 

em forma de aposentadoria ou resgate. Isso 

porque o alto grau de risco da modalidade 

pode provocar perdas no curto prazo, mais 

difíceis de recuperar quando não se tem 

muito tempo pela frente.

Rentabilidade
Por ser nova, a possibilidade de ga-

nhos da superagressiva desperta curiosidade. 

Sabe-se que o alto risco provoca sustos 

e quedas pontuais. No longo prazo, 

porém, modalidades arrojadas 

como esta buscam rendimentos 

maiores que os apresentados por 

aplicações de renda fixa, de baixo ris-

co, embora não haja como afirmar ou garantir.

 Se, por um lado, determinar a rentabili-

dade de qualquer perfil é impossível, 

por outro, pode-se definir uma 

Conservadora Moderada Agressiva Superagressiva

CDI + 0,75%  
ao ano

É a média de  
resultados obtidos 

na conservadora  
e agressiva

75% do IMA 
Geral 

+ 25%  
do IBrX

60% do IMA 
Geral 

+ 40% 

do IBrX

E o que significa ter CDI, IMA Geral e IBrX 

como metas? Para essa resposta é preciso, pri-

meiramente, entender que todos eles são índices. 

Agora, veja as definições abaixo.

 CDI: este índice reflete a taxa básica de juros 

da economia, Selic, definida mensalmente 

pelo Copom (Comitê de Política Monetá-

ria). Por ser um benchmark (meta) de baixo 

risco, não apresenta fortes oscilações. Em 

2009, ele acumulou 9,88%.

 IMA Geral: é um índice calculado pela Anbi-

ma (Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiros e de Capitais), que 

reflete os juros pagos por títulos públicos 

federais, considerados de baixo risco. Em 

2009, ele acumulou 12,90%.

 IBrX: é um índice da BM&FBOVESPA - Bolsa 

de Valores, Mercadorias e Futuros, ou seja, 

um índice de risco. Logo, é comum apresen-

tar fortes oscilações. Em 2009, ele acumulou 

72,83%, mas em 2008, por exemplo, ano 

da crise financeira mundial, ele registrou 

perdas de -41,77%.

Próximos passos
Como o início da carteira depende da 

aprovação do novo regulamento, acompanhe 

os canais de comunicação da Funsejem. Assim 

que a modalidade superagressiva entrar em 

operação, você será informado pelo site, murais 

Psiu, emails e o jornal Futuro, e poderá efetuar 

sua escolha. Aguarde!

meta de rendimento, que funciona como uma 

referência para o banco gestor que irá aplicar os 

recursos. Atualmente, as metas de rendimento 

das modalidades vigentes e da nova modalidade 

superagressiva são as seguintes:

Ao escolher a 
modalidade 

superagressiva, 
ao menos, 30% 
dos seus recursos 
e, no máximo, 

50% serão 
obrigatoriamente 

alocados em 
aplicações de 

renda variável, 
ou seja, 

arriscadas, como 
ações em bolsa
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SAúDE

Gripe A: vacina nela

E

GLOSSáRIO

administrativo

Em um futuro 
próximo, receberemos 

a vacina contra 
a gripe comum 

combinada à vacina 
da nova gripe

Neste ano, além dons bons hábitos de higiene, a população 
tem uma nova arma contra a gripe A, a vacina

 Atuária Ciência que engloba cálculos matemáticos e estatísticos para fins de 
projeções e avaliações de risco e condições utilizadas em seguros e planos 
de aposentadoria.

 Benchmark  Meta de ganhos. Ela é estabelecida na política de investimento para que 
os bancos gestores saibam qual rendimento buscar. Ela tem relação direta 
com os tipos de investimentos a serem feitos, pois quanto maior a meta de 
ganhos, maior o risco a ser embutido nesses investimentos.

 Custeio É o que financia o custo operacional da entidade e seu plano. Na Funse-
jem, ele é pago pelas empresas patrocinadoras, em nome de seus fun-
cionários, que só passam a assumi-lo quando se desligam do Grupo e se 
tornam autopatrocinados ou vinculados. O custeio administrativo cobre 
os tributos, os custos de auditorias, consultorias, o atuário dos planos, 
dentre outros gastos.

DICAS
Lave as mãos 
sempre,  
principalmente 
depois de:

 Tossir

 Espirrar

 Utilizar transporte público

 Tocar em superfícies lisas (Ex.: 
corrimão de escada e maçaneta)

stamos em plena campanha do governo 

pela vacinação antigripal Influenza A, 

inicialmente denominada como gripe suína. 

Neste momento, surgem muitas dúvidas sobre 

a reação que esta prevenção pode causar. “Vários 

textos estão circulando na internet com suspeitas 

infundadas de que a vacina, por ser de vírus 

vivo, apresentaria grande risco de contração 

da doença, no momento da aplicação”, alerta 

José Henrique Andrade Vila, médico do Grupo 

Votorantim. “Tais divulgações errôneas têm pro-

vocado grande confusão na população.”

Segundo o médico, a suspeita de contração 

da doença através da vacina é completamente 

equivocada, uma vez que as vacinas de vírus vivo 

têm o potencial de risco de doença extremamen-

te reduzido. “Os vírus são atenuados por técni-

cas de irradiação ou químicas, sendo capazes de 

criar resistência ao homem, mas não de produzir 

a doença”, esclarece ele. “Além disso, o inóculo 

(quantidade de vírus) é muito reduzido, sendo 

capaz apenas de produzir imunidade e não a 

doença plena”, explica.

Por estas razões, é recomendável que as 

pessoas relacionadas no calendário de vacinação 

procurem os postos e se imunizem contra a gripe 

A. As informações sobre data, local e quem pode 

tomar a vacina estão no site www.saude.gov.br, 

do Ministério da Saúde.
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ESPAÇO DO APOSENTADO

GESTãO

Valeu a pena

www.memoriavotorantim.com.br

F

A Funsejem  
é um bom 

investimento  
pela segurança 

que oferece

Atenção, autopatrocinados e diferidos

A data de recolhimento das contribuições para o plano vai passar a ser o último dia útil do mês, e não 

mais o terceiro dia útil do mês seguinte ao de competência. A mudança é uma das ações adotadas pela 

Funsejem para antecipar a apuração dos resultados das modalidades de investimento, atualmente divulgados 

em torno do dia 20.

Para aqueles que recolhem as contribuições via débito em conta, não é preciso fazer nada, pois 

a própria Fundação altera o vencimento. Já os participantes que efetuam pagamento por boletos 

devem considerar apenas o que vence em 5 de maio. Os outros podem ser descartados. A Funsejem 

já está emitindo e enviando novos boletos com a data de vencimento alterada.

A mudança também já está sendo gradativamente implantada entre as patrocinadoras. 

Elas terão até o último dia útil do mês para repassar à Funsejem as contribuições descon-

tadas dos participantes e as realizadas pelas empresas, em nome dos funcionários.

humano exemplar”.

Saudade das pessoas é o que mais tem. 

“Lembro da presença constante do Dr. 

Antonio Ermírio de Moraes na empresa, 

sempre afirmando a sua fé no trabalho e 

acreditando muito no homem”. 

E mesmo depois de tantas conquistas, 

Vilson ainda pensa em trabalho. “Em 2006, 

passei a receber os benefícios da Funsejem, 

mas continuo trabalhando. Tenho uma 

loja de produtos de odontologia e prótese 

dentária.” Os projetos são contínuos: “tenho 

planos de desenvolver o meu atual negócio, via-

bilizar os estudos do meu filho, manter a saúde 

e a alegria de viver, vivenciar cada momento 

com minha família e fazer uma viagem para o 

exterior com eles”. 

Segundo Vilson, a Fundação também é 

responsável por esta nova fase. “Valeu a pena 

poupar, a Funsejem é um bom investimento 

pela segurança que oferece. É um valor muito 

importante que complementa o orçamento 

doméstico”. 

oram 23 anos de dedicação à Companhia 

Brasileira de Alumínio (CBA), até que, em 

2006, Vilson José de Sene se aposentou pela 

Funsejem. Ele que inicialmente atuou como 

engenheiro assistente de processos passou 

pelas áreas de alumina, lavagem de gases, pro-

dução e controle de processos, salas fornos e 

treinamento de pessoal, chegando à chefia de 

alguns departamentos. “O meu trabalho estava 

relacionado à definição, acompanhamento e 

ajuste dos parâmetros operacionais, 

administração e treinamento de pessoal 

e segurança do trabalho”.

Vilson destaca sua entrevista para 

ingressar no Grupo como um dos fatos 

marcantes da sua trajetória profissional. 

“Foi às sete da manhã, na porta da casa 

do Dr. Figueroa. Me apresentei, disse que tinha 

sido recomendado por um amigo dele. Ele exa-

minou minha carta e comentou: meu jovem, 

estou com problemas de mercado. Não estou 

conseguindo vender”. Não foi dessa vez que 

Vilson conseguiu emprego. Mas não demorou 

muito. “Passado algum tempo, fui contratado 

por indicação do próprio Dr. Figueroa. A partir 

daí, passei a admirar este empreendedor e ser 
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Seu saldo em cliques
SITE

A

2) Na página seguinte, clique sobre a opção Para 

se cadastrar, clique aqui.

Funsejem emite extratos a cada quatro meses 

para envio a sua residência. Pelo site, porém, 

você pode acompanhar a evolução de seu patrimô-

nio mensalmente. É preciso apenas que cadastre 

login e senha, em um passo a passo simples, que 

retomamos abaixo.

Além do saldo, você pode participar de enque-

tes, como a feita em abril sobre a nova modalidade 

superagressiva. Sua página individual também 

permite atualizar endereço, acompanhar as parcelas 

de um empréstimo em andamento e alterar a moda-

lidade de investimento para o seu dinheiro.

Veja como é simples e cadastre seus dados:

1) Na página inicial do site www.funsejem.org.br, 

clique sobre a pergunta Está sem login e senha?, 

que fica no box Saldo e Extrato de Conta.

4) No passo seguinte, você cria seu login (com 

letras e números e com 5 a 25 caracteres) e in-

forma o email para onde uma senha automática 

será enviada.

5) Ao inserir seu login e a senha automática enca-

minhada por email, o site pedirá para criar uma 

nova senha com, no mínimo, oito caracteres, 

entre letras e números.

3) Na nova tela, insira CPF, data de nascimento 

e clique em Continuar. Se as informações 

mostradas a seguir estiverem corretas, clique 

novamente em Continuar.

Feito isso, você já poderá navegar pelo site da 

Funsejem!

Se você esquecer ou perder seus dados de acesso, recupere-os. Neste caso, 
clique sobre a pergunta Está sem login e senha?, na primeira página do site e, 
em seguida, clique sobre a opção Esqueci meu login e minha senha. Siga os passos 
apresentados e pronto, seus dados serão enviados ao email que informar.

Perdeu seu login e senha? Recupere-os! 


